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Roger }Áarcet Barbé

actuado sobre el
ntnoni cultural
L

'actuació de la Diputació de Barcelona sobre el Patrimoni Cultural
duranc aquests darrers anys s'ha centrar
basicament en la gestió directa deis
miiseiis propis, en l'assessorament técnic
a museus locáis a petició deis respectius
ajuntaments i en l'actuació de la conserv a d o i restaurado del patrimoni immoble, majoritariament municipal.

L'Área de Cultura, fins a mitjan
1992, disposava d'una estructura organitzativa que es componía d'una direcció de Patrimoni Cultural, dependent
del Servei de Cultura, i a la vegada
aquesta direcció tenia sis direccions
tccniques que corresponien a la gestió
deis museus Arqueologic (Barcelona),
Olérdola (Sant Miquel d'Olérdola),

Cau Ferrar, Can Llopis i Maricel (Sitges). Can Papiol (Vilanova i la Geltrú), Textil (Terrassa), Marítim (Barcelona) i r i n s t i t u t de Paleontología
(Sabadell), i un departament de difusió
i suport. Al mateix temps gestionava
tecnicament el Museu Torres A m a t
(Sallent) i els museus de patronat, com
el Manolo Hugué (Caldes de Montbui)
i Enric Monjo (Vilassar de M a r ) , i
també el fons del Patrimoni Artístic de
la Corporació.
Respecte a les actuacions sobre el
patrimoni immoble disposava d'un servei de Patrimoni Arquitectónic.
Com queda ben pales en l'estructura organitzativa esmentada, l'actuació sobre el patrimoni cultural, per part
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de la Diputació de Barcelona, quedava
majoritariament centrada en la gestió,
conservació i difusió del patrimoni
moble i de l'immoble, sense cap programa específic d'acruació sobre el
patrimoni documental i l'immaterial
(cultura popular i tradicional).
En aquests darrers anys, especialmenr a partir de 1988, es fa un esfor^
per reconduir la política de la Diputació de Barcelona sobre el Patrimoni
C u l t u r a l . Per tal d ' i n c i d i r mes en
aquesta línia d'actuació mes global del
Patrimoni, i al mateix temps amb una
clara incidencia en el suport ais ajuntaments en alió que fa referencia a aquest
tema, ha buscat i al mateix temps s'ha
docat de tres eines de reflexió, debat i
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El patrimoni iimgi-ai objectc d'csiudi.

iiOLilisi de Ui rcalicaí. U n a ha estac
l'encarrec de diversos estudis sobre
t e m e s p u n t u á i s i signiHcatius que
poguessin donar una radioí^rafia de la
situació actual del Patrimoni i albora
s'han realiciat, amb la matetxa ¡dea,
diversos censos sobre museus, arxius,
publicacions, etc.
La c o n v o c a t o r i a , des de l'any
1988, de les j o r n a d e s de Museus i
Administració Local, de periodicitat
anual, ha cstat l'altra ciña imporranr
amb l'objectiu d'esdevenir un punt de
trobada de técnics i responsables culturáis municipals i un forum de debat i
reflexió sobre temes al voltanc del
P a t r i m o n i , com ara la g e s t i ó , el
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finanijament, museus i patrimtnii, política cultural i coopcració, rurisme, etc.
Per últim, la darrera eina -í com a conseqüencia indirecta d'aquestes jornades- és la Comissiü de Cooperació de
Museus Locáis, integrada actualment
per 19 municipis.
A part d'aquests tres mecanismes
de reflexió i debar s'han anat realitzant
actuacions de suport i assessorament,
com el suport economic mitjan^ant el
programa de subvencions i convenís
(1989-1991), el préstec d'exposicions
temperáis icinerants amb el programa
Expo a l'Abast (des de 1984) i l'edició
d'una eina d'informació ais municipis,
primerament amb l'elaboració del Dos-

sier de Museus (1989-1990) i posteriorment molt mes ampliat amb el Dossier
de Patrimoni Cultural (1991-1992).
Dins la línia del Dossier cal destacar els
Dossiers Monográfics, la funció deis
quals ha estat recollir les comunicacions i dehats de les diferents jornades
técniques que s'han anat convocant
(El marc legislatíu en el Patrimoni
Arqueologic, La Llei de Museus, Seminari d'Assegurances, Exposicions Itinerants, e r e ) . A mes, cal esmentar la itinerancia de maletes didactiques per a
les escoles a través deis museus locáis
(1989), convocatories anuals de beques
per a la realització í col-laboració en
diversos estudis I projectes (1989), etc.
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Cal també mencionar les actúacions derivades de la Comissió de CoO'
peració de Museus Locáis, amb la realització d'un seminari sobre la prob l e m á t i c a de l'Asseguranfa en els
Museus (contingut-continent), amb la
proposta d'una polissa única; I'elaboració d'un sistema informatic de gestió i
documentació del pacrimoni cultural
local (Euromos), des d'una perspectiva
i n t e g r a d a del m a t e i x i cjue fins al
moment ja s'ha instal-lat a 15 museus, i
una campanya de difusió deis museus
locáis (1992) amb l'eslogan «El Museu
mes gran de Catalunya», en la qual
h a n participat 18 ajuntaments i que
tindrá continuítat en els propers anys.
En aquests darrers anys s'ha iniciat
un treball de penetració en els diversos
camps del parrimoni local, com en el
cas d'accuacions d'assessorament técnic
a arxius municipals i una experiencia
pilot a la comarca del Bages, amb la participació de quatre ajuntaments, de crea d o de la figura de Tarxiver itineranc.
A partir d'aquestes a c t u a c i o n s
puntuáis i les experiencies pilot sobre
dinamització del Patrimoni Cultural,
que mes endavant especificarem, i juntament amb la reflexió a partir de les
eines abaos esmentades i les fetes en
comú entre els diferents tecnics que
estem treballant el tema, s'ha aprofundit en la visió del patrimoni des d'un
punt de vista molt mes integrat.
En principi sembla fácil poder parlar de Patrimoni, com també sobre el
que s'entén per Patrimoni. Obviament
sembla també que els camps d'actuació
de les diferents facetes sectortals del
Patrimoni están ben delimitats.
Contrariament, pero, a aqüestes
afirmacions, el concepte ampli de Patrimoni encara no está ben delimitat, ja
que encara falta molt per poder definir
amb claredat aquest concepte en tota la
seva amplitud. De vegades es cau massa
en la seva secrorialització, tot i que el
camp d'actuació de cada sector no está
del tot definit. Molt sovint, un sector se
sent trepitjat per un altre, com és el cas
deis arxius i els museus.
Nosaitres e n t e n e m i dcHnim el
patrimoni com «un conjunt de béns de
diferent naturalesa que ha general l'evolució cultural de la humanitat i que
constitueix els punts de referencia per
comprendre l'origen, desenvolupament
i rao d'ésser d'una coMectivirat. Aquests
béns ens han estat llegats i les genera-

cions futures teñen el deure i la necessitat de preser\'ar-los i conservar-los.
Nosaitres creiem que una de les
formes de superar aqüestes qüestions,
des d'un punt de vista ampli de gestió
del Patrimoni, passa per entendre el
patrimoni com un tot, d'una forma
integrada, amb una vísió de conjunt
segons la qual tot és conseqüéncia de
tot. En definitiva, dones, cal veure el
patrimoni no d'una manera sectorial
-encara que cada sector ha de teñir un
tractament i unes solucions técniques
particularitzades- sino en conjunt, com
a clau per entendre la globalitat d'un
procés o processos d'una coMectivitat.
També creiem que el patrimoni,
considerar des d'aquest punt de vista,
pot esdevenir molt mes fácilment com
a conjunt una font de riquesa, que no
pas considerat des d'un punt mes partidista. Es, dones, una font de riquesa
com a element de dinamització cultural d'un tcrritori, que al mateix temps
pot promoure actuacions al voltant
d'ell com el turisme, el lleure, etc.
1 entenent que cal potenciar totes
les possibilitats que té aquest patrimoni
i adre^ar-lo a tots els sectors de la
societat, amb un disseny d'actuacions
integrades, tot recorrent a uns Instruments mes innovadors, actius i lúdics.
A fi de ptxler iniciar una experiencia de treball sobre aquesta idea del tractament integral del patrimoni, es van
encarregar a tres equips uns projectes de
dinamització del Patrimoni. Per tal de
teñir una visió mes amplia i diferenciada es van escoUir municipis ben diferents, tant des del punt de vista patrimonial com del rerritorial i económic.
Els tres municipis que reflecteixen
una rcalitat ben diferenciada son Sant
Boi de Llobregat, amb una població de
75.000 habitants i 22 km2 de superficie, població metropolitana integrada a
una comarca (Baix Llobregat) molt
castigada a nivell urbanístic; Oristá,
municipi rural de 600 habitants i 65
k m 2 de la c o m a r c a n a t u r a l del
Llu^anés, que possceix un ric patrimoni cultural i natural, i per últim Sitges,
població turística i amb tradició sobre
el patrimoni moble (4 museus i diverses coMeccions) i immoble, de 18.000
habitants i 43 km2 de superficie.
El desenvolupament d'aquests tres
projectes esta essent pruu clarificador
com a exemple per entendre cadascuna
de les problemátiques que comporta
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l'actuació sobre el patrimoni i sobre el
paper d'aquest en la dinamització d'una
c o m u n i t a t . Hi ha un d e n o m i n a d o r
comú que uneix aquests tres projectes,
traduít en la c o n s e r v a c i ó , difusió,
recerca i estudi d'aquest patrimoni,
pero la diferenciacio es concreta en els
objectius fináis de cadascun deis projectes. En el cas de Sant Boi de Llobregat Tobjectiu final, a part del denominador comú, és que a partir del parrimoni la població prengui consciéncia
de ciutadans d'acjuest mutiicipi i que
sápiguen que té una historia i un patrimoni que l'explica. L'objectiu de Sitges, a part d'aquells aspectes que l'uneixen amb els altres, es fonamentalment
la utilització del patrimoni com a font
de riquesa amb vista a promoure la ciutat en el cas del turisme cultural.
Per ú l t i m , en el cas d'Oristíi
l'objectiu es fonamenta en la utilització
del patrimoni com a mitjá de promoció
d'activitat económica, amb la creació
de línies al voltant del turisme de lleure, de l'agroturisme, etc.
Totes aqüestes pinzellades sobre
diferents actuacions defineixen clarament l'objectiu genéric del programa de dinamització cultural; és a dir,
el de donar suport institucional a les
a d m i n i s t r a c i o n s locáis en tot alio
que fa referencia a la conservació,
difusió i dinamització del patrimoni.
Aquest objectiu es basa sobre tres
conceptes rectors:
— Un concepte de gestió integral.
— U n concepte d'actuació que potencií l'aprofitament económic.
— Un concepte de foment de la cooperació intermunícipal.
Actualment aquest programa de
dinamització patrimonial es troba dins
d'un programa mes ampli de cooperació municipal en temes culturáis. Al
mateix temps, a fi de teñir una major
coherencia en polítiques de cooperac i ó , l ' Á r e a de C u l t u r a h a unificat
actualment en una sola unitat tots els
programes de cooperació i la Direcció
de Patrimoni Cultural ha estat fusionada amb el Centre d'Estudis i Recursos
Culturáis, a fi de donar un tractament
mes unificat en tots aquells temes referits a la política cultural local.
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